มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Bachelor of Arts Program in Early Childhood Development

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเด็กปฐมวัย )
Bachelor of Arts (Early Childhood Development)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ศศ.บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย )
B.A. (Early Childhood Development)

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนในภาคต้น
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนในภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวติ
10121 อารยธรรมมนุษย์
ปลาย

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

10111 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา

2

ต้น

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
2

ต้น

21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
ปลาย

21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ปลาย 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ

และสังคม
3

ต้น

10131 สังคมมนุษย์
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย

ปลาย

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับ
เด็กปฐมวัย

หมายเหตุ

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย

และสังคม
3

ต้น

10131 สังคมมนุษย์
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย

ปลาย 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับ
เด็กปฐมวัย

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพือ่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย *

21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพือ่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย *

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย

21007 อาหารและโภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย *

21007 อาหารและโภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย *

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย

* เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น

ปีที่
4

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนในภาคต้น
21008 การพัฒนาทักษะชีวติ สาหรับเด็กปฐมวัย

ปีที่
4

ภาค
ต้น

21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด
ปลาย

สาหรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนในภาคปลาย
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ
21008 การพัฒนาทักษะชีวติ สาหรับเด็กปฐมวัย
21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
21426 ประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวติ

5

ต้น

5

ต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์
21426 ประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Bachelor of Arts Program in Early Childhood Development

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเด็กปฐมวัย )
Bachelor of Arts (Early Childhood Development)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ศศ.บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย )
B.A. (Early Childhood Development)

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา)
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนในภาคต้น
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนในภาคปลาย

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ปลาย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ

2

ต้น

และสังคม
10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
2

ต้น

21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
ปลาย

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ปลาย 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

10121 อารยธรรมมนุษย์
21426 ประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และสังคม

10131 สังคมมนุษย์

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ

10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ

3

ต้น

3

ต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์
21426 ประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร
ชือ่ เต็มปริญญาบัตร
ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Bachelor of Arts Program in Early Childhood Development
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเด็กปฐมวัย )
Bachelor of Arts (Early Childhood Development)
: ศศ.บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย )
B.A. (Early Childhood Development)

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนในภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
ปลาย

2

ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย

2

ต้น

21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปลาย

21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปลาย 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับ

21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับ

เด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ
3

ต้น

และสังคม
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
21426 ประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ
และสังคม
3

ต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

ปลาย 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
21426 ประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Bachelor of Arts Program in Early Childhood Development

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเด็กปฐมวัย )
Bachelor of Arts (Early Childhood Development)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ศศ.บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย )
B.A. (Early Childhood Development)

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนในภาคปลาย

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปลาย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับ

21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับ

เด็กปฐมวัย
21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ

เด็กปฐมวัย
21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ

และสังคม
2

ต้น

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย

และสังคม
2

ต้น

21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย

21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
ปลาย

3

ต้น

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

21426 ประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ปลาย 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
3

ต้น

21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
21426 ประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Bachelor of Arts Program in Early Childhood Development

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเด็กปฐมวัย )
Bachelor of Arts (Early Childhood Development)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ศศ.บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย )
B.A. (Early Childhood Development)

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอืน่ ๆ
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนในภาคปลาย

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ปลาย

2

ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

และสังคม
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย

2

ต้น

21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
ปลาย

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ปลาย 21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับ

21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับ

เด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และสังคม
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3

ต้น

21426 ประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ต้น

21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ปลาย

21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
ปลาย 21426 ประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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